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Datum

2022-02-23

Plats och tid

Kommunkontoret, Pyramiden, kl. 09.00-11.10

Beslutande

Ledamöter

Se bilagd förteckning

Ersättare

Se bilagd förteckning

Övriga närvarande

Madelene Jönsson (SD), insynsplats
Socialchef Daniel Åhnberg
Utvecklingsstrateg Peter Wiker KL 9-9.30
Daniel Frisk, Region Örebro län
Enhetschef Siv Gunnarsson
Skolchef Tina Lanefjord

Justerare

Christina Kuurne (S)

Justeringens plats och tid

Kommunkontoret onsdag 2/3 2022 kl. 13.00

Underskrifter
Sekreterare

Ordförande

Justerare

Paragrafer

Birgitta Berggren

Kent Grängstedt (S)

Christina Kuurne (S)

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Välfärdsutskottet

Sammanträdesdatum

2022-02-23

Datum då anslaget sätts upp

2022-03-03

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret

Underskrift
Justerandes sign

Datum då anslaget tas ned

Birgitta Berggren
Utdragsbestyrkande

2022-03-25

9-15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
VÄLFÄRDSUTSKOTTET
Datum

2022-02-23

Beslutande
Kent Grängstedt, ordf.
Christina Kuurne
Maja Loiske
Ulrika Jonsson
Tobias Nygren

Justerandes sign

Tjänstgörande ersättare
S
S
V
M
C

Vivianne Pettersson (M)

Utdragsbestyrkande
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Ärenden under beredningstid
Enhetschef Siv Gunnarsson och Daniel Frisk, Region Örebro län, informerar
kring crossprojektet.
CROSS står för Civilsamhälle och regionens offentliga aktörer i samverkan
kring samhällsutmaningar.
Projektets löptid september 2020 09-december 2022. Enhetschef Siv
Gunnarsson är kontaktperson.
Hällefors har satsat på att kartlägga människors hälsa med riktade
hälsosamtal. 2021 kallades personer som var 40, 50, 60 och 70 år.
Utifrån vad kontroll av blodprover och en kartläggning av livsstil påvisar kan
ett resultat utläsas. I vissa fall, faktiskt i de flesta, finns behov av åtgärder. Ffa
är kostens och aktivitetens betydelse oerhört viktig.
Alla insatser som kan göras i förebyggande och hälsofrämjande perspektiv är
ur ett samhällsekonomiskt perspektiv kostnadseffektivt.
64 % av de som erbjudits hälsosamtal har tackat ja; bortfallet störst bland 40åringar samt bland män som har tillgång till företagshälsovård.
Syfte och mål
Syftet med projektet är att hitta nya samverkansformer mellan civil och
offentlig sektor för att möta samhällsutmaningar. Ofta har verksamheter inom
offentlig och civil sektor samma utmaningar och samma målgrupper men det
finns brister gällande samverkan. CROSS vill hitta system och modeller för
samverkan mellan den offentliga och civila sektorn så att fler människor får
det stöd och den hjälp de behöver. Det övergripande projektmålet är att ta
fram en ny form av samverkan mellan offentlig sektor och civilsamhälle kring
välfärdsluckor som utgår från invånarnas behov.
Förväntade effekter och
resultat
Ofta sker samverkan kring en viss utmaning eller målgrupp vilket resulterar i
att samverkansformen blir alltför specifik och inte kan utökas till andra
utmaningar eller målgrupper. Det förväntade resultatet av CROSS är ett
flexibelt system för samverkan mellan den offentliga och civila sektorn.
Effekten blir att fler människor tidigt får det stöd och den hjälp de behöver,
vilket i förlängningen leder till såväl mer effektiv användning av samhällets
resurser som bättre folkhälsa.
Under behandlingen av ärendet kompletterar skolchef Tina Lanefjord med
uppgifter kring mat, hälsa och idrott inom skolan.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Maja Loiske (V), Madelene Jönsson (SD) och Ulrika Jonsson (M) yttrar sig
utan att yrka.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§9

Godkännande av kallelse till dagens sammanträde
Ordförande Kent Grängstedt (S) redogör för kallelsen till dagens
sammanträde vilken godkänns.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 10

Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställs i enlighet med utskick.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 11

Rapport utskottsinitiativ om Sinnenas och minnenas
park dnr KS 21/00095.
Delsvar KS 19/00076
Beslutsunderlag
Hällefors kommuns kommunstyrelses beslut 2021 05 18, KS21/00095.
Utredning Ordinärt boende Hällefors kommuns äldreomsorg (Bilaga)
Ärendet
Kommunförvaltningen inom Socialchefens ansvar ansvarar för att utreda,
besluta och genomföra insatser inom området omsorg. Delen kring skötsel av
Sinnenas och minnenas park ansvarar fastighetsägaren Hällefors Bostads AB
för.
Trygghetsboende som boendeform är en form av Seniorboende, dvs ordinärt
boende för äldre i särskilt anpassade lokaler. Trygghetsboende är för äldre
som är för friska för särskilt boende men som vill ha mer trygghet och social
samvaro än vad de kan få i sitt nuvarande hem. Det krävs inget biståndsbeslut
för att bo i trygghetsboende utan individen hyr eller köper sin bostad på eget
initiativ. Det finns en stor variation av trygghetsbostäder runt om i landet,
även om trygghet, tillgänglighet, gemensamhetsutrymmen och särskild
personal (Värd/värdinna) ofta är gemensamma nämnare. Förvaltningen
konstaterar att vårdbehovet hos boende vid trygghetsboende Björkhaga och
Sörgården idag är mycket högt och att bemanningen ofta har svårt att möta de
omvårdnadsbehov som finns inom trygghetsboenden inom ramen för
ordinarie bemanning utifrån hemtjänstinsatser. Detta leder till att utrymmet
för sociala aktiviteter är lågt och att kommunens generella kostnader för
hemtjänst påverkas till att vara hög.
Strukturella förutsättningar för att bedriva äldreomsorg i kommunen påverkar
såväl kvalité som ekonomiska resultat. Hällefors kommun har en, relativt
grundförutsättningarna, dyr äldreomsorg där en av orsakerna är
hemtjänstverksamheten i Trygghetsboende. Förvaltningens bedömning är att
det skulle kunna vara gynnande för utvecklingen om nuvarande
Trygghetsboenden görs om till att benämnas Seniorboende.
BOAB som ansvarar för skötsel av Sinnenas och minnenas park anger att de
inför 2022 kommer att ta hem skötsel av grönytor i egen regi. I och med det
får bostadsbolaget ett större utrymme än tidigare att besluta över vilken typ av
växter som ska inhandlas till parken men också möjligheten att anpassa
skötsel och arbetssätt i denna. Avsikten är att de i och med det kommer att
lösa en god förvaltning av parken i samklang med parkens ursprungliga
funktion.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Utifrån detta föreslår förvaltningen att Kommunstyrelsen beslutar att ge ett
fortsatt utredningsuppdrag i syfte att
-

förtydliga vilka insatser som bör erbjudas inom ramen för respektive
boendeform och i vilken nivå.

-

Som en del av utredningen, överväga att avveckla trygghetsboende
som boendeform för att ge möjlighet åt seniorboende att växa och att
utvecklas till ett positivt boendealternativ för äldre i kommunen där
varje individ får adekvat vård i adekvat boendeform i adekvat mängd.

Social konsekvensanalys

Förvaltningens bedömning är att rätt individ erbjuds rätt insats, i rätt
boendeform i högre grad innebär att en större tydlighet avseende de olika
boendeformerna uppnås och att fler individer får adekvat stöd i adekvat
vårdform.
Miljömässig konsekvensanalys

Kommunförvaltningen har inte genomfört någon miljömässig
konsekvensanalys.
Ekonomisk konsekvensanalys

Kommunförvaltningen har inte genomfört någon ekonomisk
konsekvensanalys.
Facklig samverkan

Information och samverkan har skett i ordinarie samverkan.
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunförvaltningen uppdras att utforma en plan för renodlade
boendeformer för äldre i kommunen.
Utskottsinitiativet anses med detta vara färdigbehandlat.
--Under välfärdsutskottets behandling av ärendet föredrar socialchef Daniel
Åhnberg utförligt.
Madelene Jönsson (SD), Maja Loiske (V) och Ulrika Jonsson (M) yttrar sig
utan att yrka.
Ordförande Kent Grängstedt (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens
förslag vilket bifalls.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Välfärdsutskottet föreslår kommunstyrelsen
Kommunförvaltningen uppdras att utforma en plan för renodlade
boendeformer för äldre i kommunen.
Utskottsinitiativet anses med detta vara färdigbehandlat.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 12

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare 2021, dnr KS
22/00046
Beslutsunderlag

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare 2021.
Ärendet

Enligt 3 kap §10 i Patientsäkerhetslagen ska vårdgivare senast den 1 mars
varje år upprätta en patientsäkerhetsberättelse. Patientsäkerhetsberättelsen är
en beskrivning av det systematiska patientsäkerhetsarbetet som har skett
under föregående år vilka åtgärder som gjorts för att öka patientsäkerheten
och vilka resultat som nåtts.
SKR har upprättat en ny mall som stöd för patientsäkerhetsberättelsen. Den är
framtagen för att den ska stämma överens med den nationella
handlingsplanen.
Social konsekvensanalys
Patientsäkerhetsberättelsen är att öppet och tydligt för alla redovisa strategier,
mål och resultat av arbetet med att förbättra patientsäkerheten. Chefer och
ledare har ett avgörande ansvar för att skapa en god säkerhetskultur. Men
varje medarbetare i en organisation, oavsett yrke, har en viktig roll.
Ledarskapet, teamet och patienten tillsammans skapar en hög patientsäkerhet.
Miljömässig konsekvensanalys

Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta
perspektiv.
Ekonomisk konsekvensanalys

Kvalitetsäkerhetsarbete och tidiga rehabiliterande insatser minskar kostnader
för vård- och omsorg.
Förvaltningens förslag till beslut
Välfärdskottet föreslår kommunstyrelsen att godkänna
Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare 2021.
--Under välfärdsutskottets behandling av ärendet föredrar socialchef Daniel
Åhnberg utförligt.
Ulrika Jonsson (M) ställer fråga gällande bemanningsansvar och
arbetsbelastning vilken besvaras av socialchef.
Ordförande Kent Grängstedt (S) ställer bifallmot avslag på förvaltningens
förslag vilket bifalls.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Välfärdsutskottet föreslår kommunstyrelsen
Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare 2021 godkänns.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida

11(17)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
VÄLFÄRDSUTSKOTTET
Datum

2022-02-23

§ 13

Patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans medicinska
insats för Hällefors kommun år 2021, dnr KS 22/00034
Beslutsunderlag
SFS 2010:659, 3 kap.1§
SOSFS 2011:9, 3 kap.1§
Patientsäkerhetsberättelsen för Elevhälsans medicinska insats Hällefors
kommun år 2021, 220124
Ärendet
Kommunstyrelsen i Hällefors kommun är vårdgivare för sjukvårdsverksamhet
inom elevhälsan. Vårdgivaren utser en enhetschef för elevhälsan och utför
dokumentation om fördelningen av ansvaret för patientsäkerhetsarbetet.
Verksamheten strävar efter en god och säker vård där risker för vårdrelaterade
skador minimeras och där ett enhetligt patientsäkerhetsarbete mellan länets
kommuner tillämpas.
Patientsäkerhetsberättelsen för år 2021 innehåller:
-

Verksamhetens mål för patientsäkerhetsarbetet
Ansvar för patientsäkerhetsarbetet
Rutiner för egenkontroll samt vilken egenkontroll som genomfördes under
året
Vilka åtgärder som genomförs för ökad patientsäkerhet
Rutiner för att identifiera risker i verksamheten
Rutiner för händelseanalys
Informationssäkerhet
Samverkan för att förebygga vårdskador
Hälso- och sjukvårdspersonalens rapporteringsskyldighet/klagomål och
synpunkter
Sammanställning och analys
Samverkan med patienter och närstående
Resultat
Social konsekvensanalys

Ett väl fungerande patientsäkerhetsarbete minskar risken för vårdrelaterade
skador. Samverkan mellan sjukvårdspersonal, patienter och närstående
leder till färre avvikelser i verksamhetens arbete och har en positiv
påverkan på elevers hälsa. Enlighetliga principer inom
patientsäkerhetsarbetet främjar en rättvis fördelning av resurser mellan
samhällsgrupper.
Miljömässig konsekvensanalys

Kommunförvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter gällande
frågan utifrån detta perspektiv.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Ekonomisk konsekvensanalys

En konsekvent tillämpning av de uppsatta reglerna effektiviserar
kommunens arbete. Ett säkert och enhetligt patientsäkerhetsarbete minskar
risker för eventuella extra utgifter för kommunen.
Facklig samverkan

Information och samverkan har skett i på central facklig samverkan
Förvaltningens förslag till beslut
-

Godkänna Patentsäkerhetsberättelsen för elevernas medicinska insats för
Hällefors kommun år 2021

--Under välfärdsutskottets behandling av ärendet föredrar skolchef Tina
Lanefjord.
Ordförande Kent Grängstedt (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens
förslag vilket bifalls.
Välfärdsutskottet föreslår kommunstyrelsen
Godkänna Patentsäkerhetsberättelsen för elevernas medicinska insats för
Hällefors kommun år 2021

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 14

Tobias Nygrens (C) motion om mensskydd, dnr KS
21/00203
Ärendet
Tobias Nygren (C) har lämnat in en motion om att tillhandahålla gratis
mensskydd i skolan. Ärendet remitterades på sammanträde i
kommunstyrelsen 9 november 2021 till kommunförvaltningen för beredning.
I motionen yrkar Tobias Nygren på att förvaltningen ska utreda
tillgängliggörande av gratis mensskydd till alla elever vid alla grund- och
gymnasieskolor i Hällefors.
Idag finns gratis mensskydd på elevtoalett vid elevhälsan. Elever kan fritt
hämta produkten i denna lokal. Kostnaderna finns på elevhälsan, som således
redan prioriterat åtgärden för elevernas hälsa.
Mensskydd delas i huvudsak ut till flickor. Det är också flickor som har behov
av produkterna. Vare sig det är självvalt eller inte så kan diskussionen om
könsdiskriminering uppstå, som en gränsdragning mellan olika typer av
manlig och kvinnlig kroppskonstitution. Förvaltningen bedömer att denna
diskussion bör bli hanterbar.
Ett annat bekymmer som uppstår är de elever som endera är skrivna i
Hällefors kommun och läser på annan ort, eller som är skrivna på annan ort
och läser i Hällefors. Hur dessa elever ska hanteras är inte uttalat, men det är
orimligt att tänka sig en åtskillnad. Som en direkt följd av detta kommer
skolpengskonstruktionen i riket att innebära att vi för att tillhandahålla
tjänsten kan få betala den flera gånger. Förvaltningen bedömer även denna
påverkan som ringa.
Ett tredje problem är volymen av skydd som ska tillhandahållas, t ex om
skyddet avser skoltid och/eller fritid. Det finns en risk vid gratis
tillhandahållande att överkonsumtion uppstår. Förvaltningen bedömer att
denna risk bör kunna hanteras i skolan, och att påverkan är relativt ringa.
Slutsatser

Justerandes sign

-

Gratis mensskydd finns redan idag att hämta vid elevhälsan. Elever i behov är eller ska
göras medvetna om detta.

-

Det är rimligt och troligen inte direkt oförenligt med lagen att tillhandahålla produkter.

-

Om åtgärden på något sätt ska förändras utifrån tillgänglighet, publicitet eller annat, bör
detta följas av finansiering. Elevhälsan ska då kostnadstäckas för det.

Utdragsbestyrkande
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-

Utredarens bedömning är att en utökning av verksamheten kommer att medföra utökade
kostnader i just den personkrets som egentligen inte har de största behoven, och som
därför kanske gör budgetmedel för detta ändamål mer tveksamt.

-

Utredaren bedömer vidare att ökad publicitet kring detta inte med säkerhet gagnar elever
i skolan.

Ekonomi

Tobias Nygren beskriver kostnaderna till mellan 500 och 1500 kronor per
år för mensskydd. I åldersgruppen 12-19 år finns ungefär 280 kvinnor. Om
bedömningen är att kostnaden är 1500 per år, och att hanteringen stannar
vid behövande, skulle den maximala kostnaden för mensskydd hamna på
som mest omkring 400 tkr. Ett alternativ är således att dela ut mensskydd
till alla kvinnor i åldern 12-19 år i enlighet med detta.
Folkhälsa

Tobias beskriver bakgrunden till sin motion, och han diskuterar vilka
eftersträvansvärda effekter gratis tillgång kan ha i skolan. Bland annat
nämner han problemen att bära kostnader för produkterna, och att detta
drabbar ojämlikt i skolan. Dessutom finns pedagogiska effekter utifrån
möjligheten till samtal i undervisningen.
Miljö

Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån
detta perspektiv.
Medborgarperspektiv

Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån
detta perspektiv.
Samverkan

Information och samverkan sker inför kommunstyrelsens sammanträde.
Förvaltningens förslag till beslut
-

Anse att motionen om mensskydd är besvarad.

--Under välfärdsutskottets behandling av ärendet föredrar skolchef Tina
Lanefjord.
Ordförande Kent Grängstedt (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens
förslag vilket bifalls.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Välfärdsutskottet föreslår kommunstyrelsen
Anse motionen besvarad.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 15

Utredningar och organisation inom omsorgens
verksamhet, dnr KS 22/00047
Socialchef Daniel Åhnberg informerar muntligt om den pågående
omorganisationen inom omsorgen.
Omställningsarbetet ser ut att kunna ta längre tid än vad förvaltningen
planerat. Detta beror främst på olikheter i arbetet på olika enheter, där vissa
har lättare att ställa om och vissa enheter har en högre arbetsbelastning och
större utmaningar i genomförandet.
Förvaltningen bedömer att processen är viktig för resultatet och vill därför
inte forcera utvecklingen. För att inte tappa momentum i utvecklingsarbetet
kommer förvaltningen att påbörja ytterligare en utvecklingsfas där
kartläggning och utvärdering av digitala system och schemaläggning kommer
genomföras och där arbetsgrupper bestående av representanter från alla
omsorgens enheter och vikarier kommer att få uppdraget att diskutera hur
arbetet i förvaltningen kan utvecklas i en riktning som uppfattas positivare för
alla medarbetare.
En äldreomsorgschef tillika biträdande socialchef tillträder i slutet av mars.
Funktionen verksamhetscontroller tillskapas inom tillgängliga resurser.
Administrativa tjänster fördelas ut till omsorgsboenden, planerare till
hemtjänsten. Inga planerare i tjänst på helgerna, hemtjänsten ska klara
bemanningen själv.
Kartläggning och analys av system inom omsorgens verksamheter pågår.
Schemaplanering utreds, en del i detta är enkät till anställda i verksamheterna.
Vivianne Pettersson (M), Maja Loiske (V) och Madelene Jönsson (SD) yttrar
sig utan att yrka.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida

17(17)

